
Szanowni Państwo. 

W obecnej sytuacji mamy  ograniczony osobisty kontakt. Państwo jesteście natomiast ze 

swoimi dziećmi codziennie w domach. Możecie stanąć przed trudnymi sytuacjami, trudnymi 
pytaniami stawianymi przez dzieci, pojawią się nowe wyzwania dotyczące tego, w jaki sposób 

reagować na niepokój, stany lękowe u dzieci, tym bardziej, że są one w pełni uzasadnione.  

Chciałabym przekazać Państwu kilka wskazówek dotyczących tego, na co warto zwrócić 
uwagę w kontakcie z dziećmi w aktualnej sytuacji, która zaburzyła  nasze codzienne życie.  

Niewątpliwie konieczne jest zapewnienie dzieciom stałego wsparcia. Dziecko czujące, że 

może zawsze liczyć na rodzica, może z nim szczerze porozmawiać, łatwiej będzie radziło sobie ze 

stresem, zwiększy się jego poczucie bezpieczeństwa, a zmniejszy odczuwany lęk i napięcie 
emocjonalne.  

 

1. Zadbaj o siebie i o spokój w domu. Trzeba pamiętać, że dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami , 
łatwo odczytują emocje i „zarażają się” nimi. Obecnie tym bardziej należy uważać na to, o czym i w 

jaki sposób rozmawia się z innymi dorosłymi w obecności dzieci. 

2. Pozwól dziecku zadawać pytania, nawet jeśli dziecko powtarza je często i wydają Ci się niemądre. 
Znajdź czas na spokojną rozmowę. Udzielaj odpowiedzi zgodnych z prawdą (korzystaj z 

wiarygodnych źródeł informacji), w sposób dostosowany do etapu rozwojowego dziecka. Nie bój się 

mówić „nie wiem”, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie. Odpowiesz, jak zdobędziesz odpowiednie 

informacje. 
3. Nie dawaj dziecku obietnic , których nie dasz rady spełnić. Nie wszystko od Ciebie zależy. 

4. Zachęcaj dziecko do dzielenia się przeżywanymi emocjami, ale nie zmuszaj go do tego. Pomóż mu 

nazwać te uczucia i zaakceptuj je, pozwól na ich wyrażenie. Nie pomaga bagatelizowanie problemu, 
zmiana tematu, wyśmiewanie strachu. Mów pozytywnie. Zamiast mówić „nie bój się”, wytłumacz, że 

strach jest naturalną reakcją. Z trudnymi emocjami można sobie poradzić. Podziel się swoimi 

sposobami na radzenie sobie z lękiem, zapytaj dziecko o jego pomysły. 

5. Ogranicz czas spędzany przez dziecko na śledzeniu doniesień medialnych dotyczących 
rozprzestrzeniania się wirusa (nadmierne skupienie uwagi na zagrożeniu może prowadzić do nasilenia 

się lęku). Ze starszymi dziećmi ustalcie wspólnie, ile czasu w ciągu dnia przeznaczycie na śledzenie 

nowych doniesień. 
6. Zapewnij dziecko o tym, że osoby dotknięte koronawirusem otrzymują pomoc dzięki działaniu 

odpowiednich służb. Powiedz mu też o tym, że obecna trudna sytuacja jest przejściowa. Przy dziecku 

nie komentuj sytuacji, nie mów krytycznych uwag, w jaki sposób walczy się z epidemią. 
7. Zapewnij dziecku kontakt z rówieśnikami i rodziną (głównie telefoniczny). 

8. Bądź dla dziecka wzorem we wdrażaniu dobrych nawyków (częstego mycia rąk, zasłaniania ust i 

nosa, ale też dbania o wypoczynek, odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczną, zdrowy sen i dobry 

nastrój). 
9. Wykorzystaj wspólny czas w domu na pogłębianie rodzinnych więzi. Spędzaj czas z dzieckiem,  

zaproponuj mu wspólne aktywności, zabawy, gry planszowe. 

10. Zadbaj o stały rytm dnia. Daje on dzieciom poczucie bezpieczeństwa, nagła i duża zmiana rytmu 
dobowego (późne wstawanie, późne chodzenie spać) może spowodować gorsze samopoczucie, 

powodować poczucie „rozbicia”, stany apatii. Można razem z dziećmi stworzyć nowy plan dnia, w 

którym znajdzie się miejsce na naukę, zabawę, aktywność fizyczną, obowiązki i odpoczynek.  
11. Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko nie radzi sobie z lękiem, jaki wywołuje w nim epidemia, a Ty 

nie wiesz jak mu pomóc, poszukaj pomocy. 

12. Może być i tak, że dzieci po prostu nie będą chciały myśleć i rozmawiać o tym, co się dzieje. Nie 

należy robić tego na siłę, ale trzeba  zapewnić o swojej gotowości, jeśli będzie takiej rozmowy 
potrzebowało. 

         Anna Nawrocka 

             psycholog 
W razie pytań proszę o kontakt mailowy anawrocka33@gmail.com  
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Oto książka o wirusie i emocjach, jakie się w związku z nim pojawiają: 

 
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo książeczkę dla najmłodszych dzieci  

 

https://tiny.pl/tzmbs  
 

Jeśli są Państwo zainteresowani tematem wspierania dziecka w przezywaniu trudnych emocji, 

zachęcam do obejrzenia materiałów filmowych znajdujących się pod poniższymi linkami: 

https://tiny.pl/tzmbb  
https://tiny.pl/tzmb6 ] 

 

Ponieważ dla wielu uczniów odnalezienie się w nowej rzeczywistości związanej z koniecznością 
uczenia się w domu może być trudne, poniżej zamieszczam linki do materiałów dotyczących 

efektywnej organizacji własnej pracy w takich okolicznościach: 

https://tiny.pl/tzmzh   
https://tiny.pl/tzmzx 

 

Dzieci o lęku mówią poprzez swoje zachowanie. Często są to zachowania agresywne. 

Trzeba pomyśleć, jakie informacje docierają do dziecka. Jakie słowa są wypowiadane, jakie 
komentarze, co do aktualnej sytuacji. W domu rodzinnym uruchomić filtr, świadomy filtr na rozmowy 

z rodziną, komentarze co do aktualnej sytuacji.  

Ograniczyć informacje z zewnątrz dotyczące zagrożenia z telewizora. Sformułowania „zmarło tyle 
osób, pandemia, świat nie wie co robić” to przeciążenia układu nerwowego.  

Nie dzielmy się z dziećmi swoim lękiem, napięciem. Dziecko odbiera wszystko dosłownie. My sobie 

„gadaniem” obniżamy napięcie. Słyszy konkretny komunikat. „Nie strach się bać” 

Trzeba przekonać dziecko, wysyłać informacje, że wszystko jest pod kontrolą. Inaczej dziecko jest w 
napięciu, ma problem ze snem. Dziecko wyczuwa emocje innych.  
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